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1. Persoonsgerichte zorg, zelfmanagement en eHealth / OPEN  

Doel: in 2020 dient elke inwoner zijn/haar gezondheidsdossier digitaal te kunnen beheren en informatie te kunnen delen met 

zijn/haar hulpverleners.  

Onderwerp Situatie  Doelen Acties 

Programma OPEN  
 

Voorbereiden programma Inzage in dossier technisch gereed 1-
7-2020  
 

Uitvoering van plan van aanpak  
 

KIS functies uitbreiden Per 2020 gelijk KIS incl. nis  Per kwartaal een relevante 
functionaliteit introduceren? 

Doorlopend 

Regionale Roadmap voor 
E- health en ICT  
 

Versnippering en niet 
toekomstbestendig  
 

ICT in regio gelijkvormig en 
toekomstbestendig inrichten 
Verbreding en opschaling naar alle 
burgers van het eerdere ZO! traject 
voor chronisch zieken.  

Ontwikkeling zelfzorgplatform 
huisartsenpraktijk.nl  
 

Voldoen aan AVG  
 

 Huisartsen zijn op hoogte en kunnen 
hiermee op eenvoudige wijze 
voldoen aan regelgeving 

Handreikingen in periodieke 
nieuwsbrief + ALV 

 

Programma OPEN 

Betreft coördinatie tussen het OPEN project (gevoerd door de regiocoalitie Chronos, Beroemd, Beter in Bommelerwaard)  en de 

huisartsenpraktijken. 

In 2020 moet dat leiden tot de beschikbaarheid in alle praktijken van een raadpleegmogelijkheid voor de patiënt. 

In 2021 moet dat leiden tot een beschikbaarheid van een PGO in elke praktijk. 

 

KIS functies uitbreiden 

Het KIS van VIP Calculus biedt meer mogelijkheden dan op dit moment door de zorggroep gebruikt. Daarnaast ontwikkelt VIP Calculus de 

beschikbare functies verder. 

In 2020 zal in elk geval het NIS in gebruik zijn, zodat communicatie met meer partijen mogelijk wordt in de keten van zorg. 

In 2021 wordt voorzien dat het merendeel van de praktijken aansluit op huisartsenpraktijk.nl (of vergelijkbare oplossing als de regio daarvoor 

kiest) dat in combinatie met VIP Calculus een rol gaat spelen in PGO  omgeving. 
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Regionale roadmap voor eHealth en ICT 

De zorggroepen zijn met JBZ, apotheken, HOB en VVT instellingen betrokken bij de ontwikkeling van een regionale roadmap voor eHealth. 

Daarvoor is een overleg platform gecreëerd waar nieuwe ontwikkelingen worden besproken en afspraken worden gemaakt om organisch te 

groeien naar een regionale eHealth infrastructuur. 

Jaarlijks worden er nieuwe functies toegevoegd aan de bestaande afspraken. 

Voor 2020 wordt bijvoorbeeld voorzien in een applicatie waarmee ELV bedden beter kunnen worden beheerd.  

 

Voldoen aan AVG 

De AVG stelt naast inhoudelijke eisen (zoals inzagerecht voor de patiënt en beschikbaarheid PGO omgeving). Daarnaast moet doorlopend 

beoordeeld worden of nieuwe toepassingen extra risico’s genereren en hoe die kunnen worden voorkomen. 

Ook vindt beoordeling van verwerkersovereenkomsten plaats. 
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2. Ouderenzorg  
Doel: verdiepingsslag in de ouderenzorg door het bieden van een onderwijsprogramma, doorontwikkeling van VIP en het 

vastleggen van samenwerkingsafspraken. Resultaat: een geborgd ouderenzorgprogramma in de regio  

Samen met Chronos en Beroemd worden hier de doelstelling gerealiseerd. 

Voor BiB is dit een belangrijk aandachtspunt i.v.m. het relatief hoog aantal kwetsbare ouderen in de Bommelerwaard en de sterke vergrijzing. 

Op basis van het gezamenlijke programma worden door BiB afspraken gemaakt met gemeenten en VVT instellingen.  

 

Onderwerp Situatie  Doelen Acties 

Onderwijsprogramma  Aanbod per zorggroep  Cyclisch onderwijsprogramma  Afstemmen scholingsprogramma  

Communicatie 
zorgnetwerk  
 

Variatie gebruik tool VIP 
Samenwerken  

Uitbreiden gebruik tool VIP S in het 
gehele zorgnetwerk  
Platform voor het wondzorgnetwerk  
ACP format 

Workshops 
Praktijkbezoeken  
Afstemmen VIP ACP  
Technische inrichting VIP app in de 

2e lijn  

Medicatie review  
 

Gebruik onjuiste medicatie 
door kwetsbare oudere  

Waarborgen van de veiligheid van de 
patiënt met meerdere medicijnen en 
een passende en doelmatige 
behandeling.  

Jaarlijks medicatiebeoordeling van 
kwetsbare oudere met polyfarmacie 

VIP maakt dit mogelijk   

Apothekers geïnformeerd   

MDO  Variatie in kwaliteit MDO’s  Verbeteren kwaliteit MDO  Handreiking MDO Workshops  

Samenwerkings- 

afspraken 1- 2e lijn  
 

Huidige samenwerking is 
slecht vastgelegd 
Werkafspraken niet bij alle 
zorgverleners bekend  
 

Labeling van kwetsbare ouderen 
mogelijk maken in het ziekenhuis (JBZ)  
Werkafspraken omtrent ouderenzorg 
vastleggen in JBZ app 
Samenwerkingsafspraak met SO's 
vastleggen  

 

Faciliteren en 
verbeteren 
communicatie met 
sociale domein  

De schakel met het sociale 
domein wordt gemist  
 

Huisartsenpraktijken hebben kennis 
van en de contacten met het lokale 
sociale domein  
 

Contact leggen gemeenten  
Info delen over wijkpleinen etc. 
Praktijken naar behoefte 

ondersteunen   

 

In 2020 zal BiB een plan van aanpak beschikbaar hebben om hier verder actie op te nemen. In 2021 zullen de eerste stappen van dit plan in 

uitvoering zijn, waarbij ook afspraken met gemeenten en VVT instellingen worden geïmplementeerd.  
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3. Arbeidsmarkt  
Doel: Regionale aanpak (dreigende) tekorten huisartsenzorg en gerelateerde arbeidsmarktvraagstukken. 

Resultaat: Een dynamisch en flexibel programma waarin regionale spelers samenwerken om passende en duurzame oplossingen te 

realiseren. 

Onderwerp  Situatie  Doelen Acties 

Uitvoering Regionaal 
Actieplan Aanpak 
Tekorten (RAAT) 
huisartsenzorg 
Noordoost-Brabant.  
 

De vraag naar personeel binnen Zorg 
en Welzijn is de afgelopen jaren 
spectaculair gestegen. Om de 
(dreigende en actuele) tekorten aan te 
pakken introduceerde Transvorm het 
actieprogramma Zonder Zorg 2020. 
Het ministerie van VWS heeft Zonder 
Zorg 2020 vertaald naar landelijke 
actieprogramma ‘Werken in de Zorg’.  
 
In onze RAAT zijn vertegenwoordigd:  
Zorgroepen Chronos, Synchroon, 
BeRoEmD en Beter in 
Bommelerwaard, de LHV Kring en de 
Stichting Huisartsenposten Oost 
Brabant. 
Het onderliggende actieplan is een 
dynamisch document dat aangepast 
wordt op basis van nieuwe cijfers, 
voortgang van de acties en regionale 
ontwikkelingen. 
 

Het RAAT heeft tot doel om 
tot concrete afspraken en 
acties in de arbeidsmarktregio 
te komen, zodat regionale 
arbeidsmarktknelpunten tijdig 
worden aangepakt.  
 
 
 

Thema’s uit het huidige RAAT die prioriteit 
krijgen: 
- Analyse van het aanbod stageplaatsen DA; 
wat verklaart de discrepantie en wat zijn dan 
de juiste oplossingsrichtingen? 
- Analyse opleidingsrendement (reden uitval, 
doorgroeimogelijkheden, wie gaat na de 
opleiding waar aan het werk? Etc.) 
- Intensiever betrekken van huisartsen/-
voorzieningen bij opleidingen 
- Vervangingsvraag huisartsen 
 
Thema’s die n.a.v. NIVEL enquête zijn 
toegevoegd aan huidige RAAT: 
- Mogelijkheden ketenstage (huisarts – hap – 
ziekenhuis) 
- Stageplekken POH opleiding 
- Wat kan functiedifferentiatie opleveren? 
- Focus op SPP; rol van de zorggroep. 
 
Actieplan analyse stageplaatsen DA 
Welk resultaat willen we komend jaar op dit 
thema behalen? 

1) Helderheid over / verklaring voor de 
oorzaak van de discrepantie 

2) Aanbod en vraag is in balans 

Resultaten in 2020 en 2021: 

Realisatie van stageplaatsen voor verschillende functies: huisarts, POH, doktersassistente in praktijken in de Bommelerwaard. Hiervoor werken 

wij mee aan een arbeidsmarktplan Huisartsenzorg voor de regio samen met Chronos en Beroemd. 

Aan realisatie van deze doelstelling wordt een regioprestatie voor de praktijk gekoppeld.   
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4. Kwaliteitsbeleid en samenwerking  
Doel: integraal kwaliteitsbeleid in regio rondom JBZ 

Resultaat: kwaliteit en doelmatigheid verbeteren 

Onderwerp Situatie  Doelen  Acties 

Visie op kwaliteit  3 groepen met ander beleid en 
inrichting kwaliteit 

Eenduidig kwaliteit beleid regio JBZ 
Aansluitend op nieuwe kwaliteit 
beleid Ineen 
Gedragen beleid in JBZ regio  

Visie bijeenkomst met 
belanghebbenden rondom 
kwaliteit mmv Common Eye.  

Eenduidig proces 
rondom kwaliteit  

 Proces in beeld 
Efficiënte inrichting proces met 
borging van belangen  
Passende bemensing 
bovenregionaal team en in de regio  
Eenduidige doelen  
Eenduidige PDCA cyclus  
Afspraken over afrekening  
Eenduidige aansturing 
ketenpartners (2021) 

Doorvertaling van sessie 
Belangen van partijen in beeld  
Opstellen a.d.h.v. bestaande 
documenten en toetsen  
Implementeren 
Levend houden dmv 
praktijkbezoeken en 
communicatie 
 

Scholing  Diffuus geheel  
Enige afstemming  
Verschillende tarieven  

Een scholingskalender vanaf 2020 
Eenduidige manier van inschrijven 
via app 
Deelname in andere gebied  / 
roulatie vereenvoudigen   
Vervolg afstemmen over 
aanpalende scholingen: DTO Gado 
Gado / FTO   

Opstellen met betrokkenen 
Inregelen  
Communicatie  

Regionaal Transmuraal 
Overleg  

Vele overlegtafels rondom JBZ    Rationalisatie overleggen  
Juiste mensen aan tafel voor 
bovenregionaal beleid en input 
vanuit regio  

Opstellen met betrokkenen 
Zorgen voor verbinding en 
afstemming 

Patiënt centraal  We denken dat we goed weten 
hoe we moeten handelen om 
de patiënt de juiste zorg te 
bieden   

Inrichten en uitvoeren van PREM 
met X patiënten  
Inrichten en gebruik maken van 
gezamenlijk klankbord van 9 
patiënten 
Ha en patiënt tevreden over werk en 
zorg (cijfer x) 

Informatie PREM ophalen  
Uitzetten  
Vraagstelling maken klankbord  
Profiel maken klankbord Werving 
per zg 3 leden klankbord (wijk)  
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Doelmatig voorschrijven Afspraken conflicteren met 
bestaande afspraken 
Cijfers VGZ staan ter discussie 
i.v.m. juistheid 

Heldere uitlijning van afspraken ook 
i.c.m. s1 en apotheken 
Juiste meetwijze vaststellen  
Gelijke stuurinformatie 
Medicatie review op gelijke manier  
Zelfde apparatuur (meters) 

Afstemming VGZ 
Afstemming apotheken/ 
Concordant 
Uitdraai cijfers vip / apotheek 
Informeren ha / uitdragen protocol 
/ sturing op cijfers 

Samenwerking 
Apothekers 
 

 Samenwerking op aanpalende  
dossiers doelmatig 
voorschrijven/formularium/ 
medicatie review / veilig gegevens 
uitwisselen  
Deelname in reguliere scholingen 

 

Ineen Lopende agenda Zicht op landelijke ontwikkelingen  
Gebruik maken van relevante 
dossiers  

Deelname overleg 
Deelname netwerkbijeenkomsten 
en themadagen 

Kwaliteit: 

Resultaten in 2020:Beschikbaarheid van een gemeenschappelijke aanpak voor praktijkvergelijking en intervisie en inzicht in indicatoren die 

gebruikt zullen worden om kwaliteit inzichtelijk te maken. 

Resultaat in 2021:Inzicht in de resultaten van praktijkvergelijking en intervisie in de kwaliteit van de zorg 

 

Scholing: 

Resultaat 2020:Beschikbaarheid van een gemeenschappelijk loket voor scholing 

Delen van scholingsprogramma’s en gezamenlijk gebruik 

Resultaat 2021:Beschikbaarheid gezamenlijk scholingsprogramma 

 

Regionaal Transmuraal Overleg: 

Resultaat 2020:Inzicht in opties die tot JZOJP kunnen leiden 

Resultaat 2021:Implementatie JZOJP mogelijkheden samen met JBZ en VVTY instellingen 

 

Doelmatig voorschrijven: 

In overleg met apothekers en preferente verzekeraars VGZ en CZ bepalen welke doelstelling gewenst zijn en deze samen realiseren 
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5. Reorganisatie diagnostiek  
Zorgverzekeraar VGZ heeft inmiddels bekendgemaakt welke partij preferent is in de JBZ regio.Er bestaan daarom nog de nodige vraagtekens 

of de kwaliteit en functies die al geruime tijd voor de huisartsen beschikbaar zijn gehandhaafd zullen worden. Voorzien wordt dat de huisartsen 

in de Bommelerwaard daar extra aandacht aan moeten besteden om een en ander weer geregeld te krijgen op het gewenste niveau. 

Doel: Het in stand houden van een goed functionerend netwerk m.b.t. voor de huisartsenzorg noodzakelijke diagnostiek, dat voldoet aan de 

onder “doelen” geformuleerde eisen. 

 

Onderwerp  Situatie  Doelen Acties 

Diagnostiek Diagnostiek is een belangrijk onderdeel 
van het totale zorgproces 
Diagnostische centra zijn belangrijke 
partners voor huisartsen en 
zorggroepen. Door de bestaande, 
jarenlange samenwerking hebben we 
gezamenlijk al heel wat vooruitgang 
bereikt. We blijven dan ook graag nauw 
betrokken bij de verdere ontwikkelingen 
aangaande integrale diagnostiek. 
 
 

1. Priknetwerk moet dekkend en efficiënt 
zijn. D.w.z. nabij de patiënt/praktijk, maar 
geen twee prikposten letterlijk naast 
elkaar. Op een prikpunt wordt – indien 
van toepassing - voor diverse 
diagnostiekaanbieders materiaal 
afgenomen. 
2. Diagnostiekaanbieders werken met 1 
regionaal aanvraagformulier (ongeacht 
digitaal of op papier). 
3. Informatiedeling MOET. Dit moet 
makkelijk zijn (ontsluiten / koppelen 
systemen = systeemeisen) én toegepast 
worden.  
4. Diagnostiekaanbieder moet faciliterend 
en niet beperkend zijn voor de 1e lijn.  
5. Het belang/noodzaak van transparantie 
in de kosten en inzet eHealth en 
Thuisdiagnostiek.  
6. DTO in vorm en inhoud optimaliseren 
om meer toegevoegde waarde voor 
kwaliteitsverbetering en -borging te 
realiseren.  

Signaleren van knelpunten  
 
Melden van knelpunten aan 
diagnostiek leverancier  
 
Periodiek melden van structurele 
knelpunten aan VGZ 
 
Formuleren van wensen m.b.t. 
toekomstige diagnostiek 

 


